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JOKAINEN TEISTÄ ON SAANUT LAHJOJA & JOKAINEN ON KORVAAMATON MINUN 

SUUNNITELMASSANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 2. Tammikuuta, 2017.  

Clare aloitti… Olkoon seimen nöyryys meidän aina läsnäoleva esimerkkimme, rakkaat 

Sydänasukkaat.  

Jeesus aloitti… ”On Minun sydämeni mukaista, että te kaikki kuulisitte Minun ääneni selvästi. 

Jotkut, omien vikojensa vuoksi, eivät kuule. Toiset kuulevat eri tavalla ja jotkut ovat taistelleet 

kuullakseen selvästi ja kuulevat.” 

”Mutta Minun sydämeni mukaista on, että kaikkien ”pitäisi”. Se, mitä Minä olen tässä sanomassa, 

Clare, on että jokaisen teistä täytyy alentaa itsenne uudelle nöyryyden tasolle joka kerta, kun Minä 

lisään teille lahjoja palvelutoimeenne. Teidän ei tulisi koskaan ylentää itseänne tai ajatella 

itsestänne enemmän näiden lahjojen vuoksi. Teidän lahjanne pitäisi tehdä teistä nöyrempiä.”  

”Minä pyydän teitä, Minun lapseni, älkää pitäkö itseänne muita parempina. Älkää esittäkö 

olevanne auktoriteettiasemassa missään. Pitäkää Minua auktoriteettina ja kulkekaa pehmeästi, jos 

teillä on yksi erityisesti iso keppi. Kulkekaa hellästi, niin että ette murskaa hauraita orvokkeja 

jalkojenne alle.”  

”On todella harva hetki, kun Minä kutsun teitä puhumaan auktoriteetilla, joka tulee loukkaamaan 

joitakin. Sillä ne teistä, joille profeetalliset lahjat ovat uusia, on taipumusta haluta näyttää kaikille 

ja kertoa kaikille. Minä pitäisin parempana, jos te ette tekisi niin. Se on halventavaa niitä kohtaan, 

jotka eivät ole saaneet niitä lahjoja. Ja pikemminkin kuin, että olisitte heille siunaus, teistä tulee 

synnin tilaisuus.” 

”Lisäksi, nämä eivät ole teidän lahjojanne, ne ovat Minun, jotka Minä voin minä hyvänsä hetkenä 

antaa kelle tahansa. Siispä tässä ei ole mitään kerskattavaa, mikään siitä ei ole teidän.”  

”Teidän täytyy hellästi arvioida, mitä muut voivat käsitellä, eikä ylikuormittaa heitä niin, että 

heidän luottamuksensa Minuun ja heidän oma erottelukykynsä Minun kanssani ei kärsi.”  

”Pyydän, olkaa helliä, herkkiä ja hienovaraisia ja ilman mitään paremmuuden esitystä. Älkää 

loukatko pikkuisia, pikemminkin nostakaa heitä. Älkää olettako mitään kavereittenne kanssa, vaan 

pikemminkin nöyrtykää ja alentakaa itsenne, niin että ette uhkaa heitä ja aiheuta vastakkaisia 

reaktioita.”  

”Minun tapani eivät ole maailman tapoja. Kaikkein auktoriteettisin mies Pyhissä Kirjoituksissa, 

kuten Mooses, oli samaan aikaan nöyrä ja nöyräsydäminen ja pelkäsi olettamista. Kun taas teidän 

maailmassanne olettamus on päivän asenne, rehennellen esitetään ylivoimaisuuttaan. Se ei ole 

Minun tapani. Minun tapani on pienuuden ja rakkauden tapa. Välttäkää jokaista olettamuksen 

näyttöä.”  

”Minä olen antanut teille jokaiselle lahjoja. Jokainen teistä on korvaamaton Minun 

suunnitelmassani. Jokainen teistä on alaston Minun edessäni. Siksi, se mitä teillä on tiettynä 

hetkenä, voidaan ottaa pois toisena hetkenä, jos sitä käytetään väärin. Älkää käyttäkö väärin 

asemaanne näyttäen olevanne parempia kuin muut, pikemminkin seisokaa muiden alapuolella ja 

nostakaa heidät Minun luokseni.”  



”Ottakaa aina alhaisin asema, älkääkä koskaan olettako omaavanne Minun Mieltäni missään 

tilanteessa, kunnes te olette rehellisesti etsineet Minua, sitten kulkekaa kevyesti, älkääkä 

rehennelkö helppoudella, jolla Minut kuulette.”  

”Nämä lahjat, jotka Minä olen antanut, teille jokaiselle, tulevat valtavan vastuun mukana, käyttää 

niitä nöyryydellä ja armeliaisuudella. Joka kerta, kun te loukkaatte toista sielua esityksessänne, te 

vähennätte heidän mahdollisuuksiaan kasvaa Minussa. Te myös lisäätte heidän mahdollisuuksiaan 

oppia pahoja tapoja, jotka tullaan välittämään eteenpäin loukkaamaan muita.”  

”Mitä suuremmat lahjat, sen varovaisemmin kulkekaa, kunnioittakaa Minua tässä ja tulee olemaan 

vähemmän verilöylyä siivottavana, vähemmän vahinkoa hauraille sieluille, enemmän yhtenäisyyttä 

Ruumiissa.”  

”Muistakaa, Minä saavuin Jerusalemiin, en hienostuneella arabialaishevosella, vaan aasinvarsalla. 

Minä en syntynyt marmori palatsin etuoikeuteen, vaan kurjiin olosuhteisiin, jossa oli eläinten 

rehua ja sontaa lattialla.”  

”Minä en ilmoittanut missiostani kultavaunuista, vaan Kasteen vesien alta. Minä en julistanut 

Itseäni, pikemminkin Minun Isäni puhui Taivaasta julistaen. Kaikissa asioissa, Minä en koskaan 

rehennellyt Minun etuoikeudellani, vaan alensin itseni jopa kuolemaan ristillä. Menkää ja tehkää 

samoin. Minun rakkaat. Menkää ja tehkää samoin.” 


